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WSTĘP 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 77 w Krakowie oraz Szkolny Zestaw Programów tworzą spójną całość  

i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w obowiązującej podstawie programowej. Nasz 

program obejmuje zarówno treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

jak i treści oraz działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Celem naszego programu wychowawczo - profilaktycznego jest systemowe wspieranie 

ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które jest wzmacniane  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

W naszej szkole, mającej dwudziestoletnie doświadczenie integracji, szczególnie ważne 

jest kształtowanie u dzieci przekonania, że każde z nich, niezależnie od stanu swego zdrowia  

i sprawności, ma prawo do wspólnej nauki oraz uczestnictwa w życiu szkoły. Wierzymy, że integracja 

realizowana w odpowiedni sposób i w odpowiednich warunkach służy wszystkim uczniom. Kontakt  

z rówieśnikami pobudza u dzieci niepełnosprawnych wiarę w ich własne możliwości, mobilizuje  

do większego wysiłku. Dzieci pełnosprawne uczą się pięknych postaw: tolerancji, akceptowania 

niepełnosprawności, odpowiedzialności, wrażliwości, życzliwości, otwartości na potrzeby drugiego 

człowieka. Integracja pomaga w wychowaniu do wartości. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w prawidłowym rozwoju, a profilaktyka to zapobieganie 

zachowaniom problemowym. Profilaktyka uniwersalna wspomaga dziecko w radzeniu sobie  

z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ogranicza  

i likwiduje czynniki blokujące i zaburzające zdrowe życie. Celem działań profilaktycznych jest 

oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka z otoczenia społecznego dziecka, jak i na czynniki 

chroniące tkwiące w samym dziecku. Wychowanie i profilaktyka wzajemnie się wspierają.  

            Program zawiera działania, które w systemowy sposób angażują wszystkich uczniów, ich 

rodziców, całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi szkoły) 

oraz podmioty środowiska lokalnego współpracujące ze szkołą. 

Podstawą naszego programu wychowawczo - profilaktycznego jest stosowanie przez wszystkich 

jego realizatorów psychoaktywnych metod pracy pozwalających na twórcze wykorzystanie wiedzy  

i doświadczenia dziecka, sprawiając tym samym, iż zagadnienia problemowe są bliższe 

„prawdziwemu życiu”. 
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Podstawy prawne dla działań wychowawczo -profilaktycznych 

▪ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72;  

▪ Konwencja o Prawach Dziecka – art.3, art.19, art.33;  

▪ Ustawa z dnia 7 X 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329                      

z późniejszymi zmianami); 

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej  

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356); 

▪ Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994     

Nr 62, poz. 26);  

▪ Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - 

Dz..U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.); 

▪ Rozporządzenie MEN z 22 stycznia  2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach    

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej                      

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249); 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad   działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych   poradni specjalistycznych (Dz. U. z 31 sierpnia 2017 r., poz. 1647); 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania   

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017r., poz.1591); 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz. U. poz. 

1249); 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz   

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.z24 sierpnia 

2017 r., poz. 1578); 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2017 

r., poz. 1534); 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649). 

 

 

 

 

 

 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000124901.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000124901.pdf
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Kompetencje i zadania poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego 

 

 Realizatorami programu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych są wszyscy  

pracownicy szkoły wykonujący zadania zgodne ze swoimi kompetencjami oraz przedstawiciele 

instytucji współpracujących ze szkołą. Rolą dyrektora szkoły jest kierowanie zespołem realizatorów 

programu w fazie planowania działań, ich realizacji, a także udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanową 

rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania wychowawczo - 

profilaktyczne do działań wychowawczych w pracy z klasą. Wsparcia w tej działalności udzielają im 

nauczyciele uczący w danym zespole klasowym, pedagog szkolny oraz pozostali pracownicy szkoły.   

 W działania profilaktyczne zaangażowani są również rodzice. Uczestniczą     

w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych działań.  

 

1. Zadania nauczycieli 

 

A. Dyrektor: 

 

➢ kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

➢ sprawuje nadzór pedagogiczny; 

➢ wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

➢ stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

➢ monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie działań wychowawczo - 

profilaktycznych; 

➢ współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania                

wychowawczo - profilaktyczne; 

➢ inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym Programie 

Wychowawczo - Profilaktycznym; 

➢ organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

➢ w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

 i Samorządem Uczniowskim. 

 

B.  Rada Pedagogiczna: 

 

➢ dokonuje analizy działalności wychowawczo - profilaktycznej; 

➢ określa zadania w zakresie wychowania i profilaktyki; 

➢ zatwierdza Program Wychowawczo - Profilaktyczny; 

➢ uczestniczy w realizowaniu zadań zawartych w Programie Profilaktyczno - 

Wychowawczym. 
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 C.  Nauczyciele: 

 

➢ podejmują działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb; 

➢ rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

➢ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

➢ uczestniczą w diagnozie i planowaniu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych; 

➢ realizują   zadania   profilaktyczno-wychowawcze  poprzez  włączanie  do   swojego   

programu  nauczania  treści  o  charakterze  wychowawczo - profilaktycznym; 

➢ reagują  na   pojawiające się zagrożenia; 

➢  systematycznie współpracują  z wychowawcami klas i udzielają  im wsparcia  

w planowaniu   i realizacji działań wychowawczo - profilaktycznych; 

➢ dostosowują wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi  

w orzeczeniach, opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne  

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia; 

➢ doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań 

wychowawczo - profilaktycznych. 

 

D. Wychowawca klasy: 

 

➢ diagnozuje  sytuację  wychowawczą   prowadzonej klasy poprzez: poznanie  

struktury  zespołu,  panujących  relacji,  ról  pełnionych  przez  uczniów,   poziomu 

otwartości i akceptacji w grupie, systematyczną  współpracę   

z  innymi  nauczycielami  oraz  pedagogiem  w  celu   rozpoznawania problemów,   

poznanie środowiska rodzinnego uczniów i tkwiących w nim zagrożeń 

rozwojowych; 

➢ wdraża spójny programu działań wychowawczo-profilaktycznych   wynikających  

z potrzeb zespołu, osobistych kompetencji, zasobów szkoły; 

➢ buduje prawidłowe  relacje  z  uczniami  oparte  na  wzajemnym  szacunku    

i zrozumieniu; 

➢ integruje zespół klasowy; 

➢ rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

➢ podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

➢ współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń  

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia oraz planowania dalszych działań; 

➢ prowadzi obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą  

na celu rozpoznanie u uczniów klas I - III trudności w uczeniu się, deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 

szczególnych uzdolnień; 
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➢ wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami; 

➢ planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

➢ dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

➢ wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

➢ realizuje zadania w zakresie oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych  

we współpracy z rodzicami uczniów; 

➢ rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych; 

➢ inicjuje kontakty uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym; 

➢ dokonuje systematycznej oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań,   

modyfikuje je  i dostosowuje do potrzeb rozwojowych uczniów;   

➢ określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio                                

do rozpoznanych potrzeb; 

➢ podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne i opiekuńcze wynikające  

z Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów,  

z udziałem rodziców i nauczycieli. 

 

E. Pedagog szkolny: 

 

➢ przeprowadza diagnozę, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych  lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

➢ diagnozuje problemy wychowawcze szkoły; 

➢ udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb; 

➢ podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

➢ minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów; 

➢ inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

➢ udziela rodzicom i nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

➢ koordynuje  pracę  zespołu  opracowującego,  w  porozumieniu  z  rodzicami,    

Program Wychowawczo - Profilaktyczny; 

➢ monitoruje realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego; 

➢ dokonuje  wraz z zespołem okresowej ewaluacji programu; 

➢ współpracuje  z  różnymi  instytucjami  zajmującymi  się  udzielaniem  pomocy  

rodzinie i dziecku; 

➢ systematycznie  współpracuje  z  wychowawcami  klas  i  nauczycielami,  udzielając  

im   wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno - wychowawczych; 

➢ prowadzi   szkolenia  dla nauczycieli dotyczące  realizacji zadań szkolnej profilaktyki; 

➢ diagnozuje  sytuacje wychowawcze  w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie   

odpowiednich form pomocy; 
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➢ udziela  wychowawcom   klas   i   nauczycielom   pomocy w   rozpoznawaniu   

indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu  ich niepowodzeń szkolnych; 

➢ wspiera uczniów mających problemy szkolne i rodzinne  oraz uczniów z wybitnymi 

uzdolnieniami; 

➢ współdziała  z instytucjami i organizacjami w środowisku  (w szczególności  

z poradnią   psychologiczno - pedagogiczną), zainteresowanymi problemami opieki 

i wychowania; 

➢ dokonuje wraz z zespołem okresowej ewaluacji programu.     

 

2.   Rodzice: 

 

A. Rada Rodziców  

 

➢ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo - 

 Profilaktyczny; 

➢ analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat działań wychowawczo - 

profilaktycznych; 

➢ współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim  

w sprawach istotnych dla dzieci . 

B.  Rodzice: 

➢ uczestniczą w diagnozie potrzeb dzieci w zakresie wychowania i profilaktyki; 

➢ uczestniczą w pracach zespołu opracowującego Program Wychowawczo - 

Profilaktyczny; 

➢ uczestniczą w realizacji zadań wychowawczo - profilaktycznych zawartych 

 w programie; 

➢ systematycznie współpracują z wychowawcą klasy w zakresie zaspakajania 

potrzeb swoich dzieci;  

➢ wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa; 

➢ dbają o właściwe formy organizacji czasu wolnego dziecka; 

➢ w  sytuacji  poważnych  zagrożeń  rozwojowych  swoich  dzieci  korzystają   

z  pomocy pedagoga oraz poszukują wsparcia w specjalistycznych placówkach; 

➢ przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat działań wychowawczo - 

profilaktycznych. 

 

3. Pracownicy administracji i obsługi 

➢ zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki  nauki i wychowania w szkole; 

➢ uczestniczą w życiu szkoły; 

➢ współuczestniczą w działaniach dla zmniejszenia hałasu w szkole w czasie 

przerw; 

➢ współtworzą przyjazną atmosferę dla dzieci, rodziców i nauczycieli. 

 

 

4. Podmioty współpracujące ze szkołą w ramach swoich kompetencji i zadań     

statutowych.  
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Procedura powstania programu 

 

1. Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego uczniów. 

2. Ustalenie założeń do programu. 

3. Określenie zadań i sposobów realizowania programu. 

4. Ewaluacja programu.  

 

Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego uczniów: 

Program opracowany został w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego 

uczniów. Przeanalizowane zostały: 

• problemy edukacyjne i wychowawcze obserwowane przez rodziców, wychowawców klas, 

pedagogów, pracowników szkoły; 

• problemy zdrowotne (nasilające się) i dostrzegane przez higienistkę szkolną, 

• problemy sygnalizowane przez kuratorów sadowych, pracowników socjalnych                          

oraz współpracujących ze szkołą policjantów, specjalistów ds. nieletnich; 

• ankiety na temat znajomości i zażywania przez uczniów substancji psychoaktywnych                   

i analiza wyników w/w ankiet.  

• wyniki ankiet:  

- „Analiza sytuacji rodzinnej uczniów” - wypełniali rodzice uczniów klasy 

pierwszej i siódmej, 

-  „Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas V i VIII”, 

- "Poczucie bezpieczeństwa" przeprowadzone wśród nauczycieli w ramach 

prowadzonej na terenie szkoły Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, 

- "Oczekiwania rodziców wobec szkoły" - wypełniali rodzice uczniów klasy 

pierwszej i siódmej, 

- " Zachowania prozdrowotne rodzin", 

- "Zachowania prozdrowotne uczniów", 

- "Organizacja czasu wolnego uczniów - wypełniali uczniowie", 

- "Organizacja czasu wolnego uczniów - wypełniali rodzice, 

- "Piramida wartości" - wypełniali rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły"; 

• protokoły z posiedzeń: 

- Szkolnej Komisji ds. Społeczno - Wychowawczych,  

- Zespołu Wychowawców,  

- Rad Pedagogicznych; 

• rozmowy z rodzicami, wychowawcami i uczniami; 

• kontrola frekwencji. 

 

Analizując wyniki przyjęto, że założenia stanowić będą jednocześnie cele strategiczne programu: 

1) ułatwianie poznania samego siebie (autorefleksja), 

2) doskonalenie umiejętności interpersonalnych nauczycieli i uczniów, w tym umiejętności 

wyrażania uczuć, 

3) wzmocnienie poczucia wartości własnej,  

4) budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej,  

5) budowanie pozytywnego myślenia,  

6) nabywanie umiejętności podejmowania decyzji,  
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7) dawanie i przyjmowanie wsparcia,   

8) nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów, 

9) budowanie pozytywnych relacji w odniesieniu do wychowawcy i pozostałych pracowników 

szkoły; 

10) umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów w sytuacjach trudnych/kryzysowych,  

11) umiejętności budowania kontaktów z innymi ludźmi, 

12) przygotowanie do podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji, 

13) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

14) upowszechnianie informacji nt. substancji psychoaktywnych, 

15) wskazywanie społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych skutków używania substancji 

uzależniających, uzależnienia od mediów, Internetu, telefonów komórkowych i gier 

komputerowych, 

16) zapobieganie występowaniu chorób o podłożu psychosomatycznym, 

17) promowanie zdrowego stylu życia, 

18) zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej i chorobom przenoszonym drogą płciową, 

19) eliminowanie zachowań agresywnych, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji 

wśród uczniów, 

20) gospodarowanie czasem wolnym uczniów i zachęcanie do aktywności fizycznej, 

21) umiejętności dbania o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego 

zdrowiu,  

22) budowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze,       

23) upowszechnianie czytelnictwa. 

 

Sposób (formy) realizacji programu 

Realizacja programu odbywa się poprzez: 

✓ zajęcia edukacyjne; 

✓ godziny wychowawcze; 

✓ zajęcia pozalekcyjne; 

✓ zajęcia warsztatowe prowadzone przez wychowawców klas, pedagogów i nauczycieli  

z przygotowaniem specjalistycznym; 

✓ spektakle teatralne dotyczące zagadnień z zakresu wychowania i profilaktyki;  

✓ indywidualne spotkania uczniów z pedagogami szkolnymi;  

✓ pedagogizację rodziców w ramach spotkań ogólnych i spotkań z wychowawcami; 

✓ indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców (porady, konsultacje); 

✓ mobilizowanie rodziców do udziału w zajęciach „Szkoły dla rodziców”; 

✓ organizowanie dla członków Rady Pedagogicznej szkoleń z zakresu komunikacji, pracy 

 z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;  

✓ angażowanie pracowników obsługi szkoły poprzez udział w szkoleniowych Radach 

Pedagogicznych;  

✓ organizowanie dyżurów nauczycieli i wychowawców; 

✓ kółka zainteresowań,; 

✓ uroczystości szkolne, klasowe; 

✓ okolicznościowe wystawy; 

✓ przedsięwzięcia szkolne, np. samorząd uczniowski, wolontariat; 

✓ wycieczki, wyjścia szkolne; 

✓ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne; 

✓ konkursy i olimpiady przedmiotowe; 
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✓ wycieczki zawodoznawcze do szkół średnich; 

✓ kierowanie na zajęcia terapeutyczne indywidualne, grupowe, rodzinne; 

✓ współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (dożywianie, zasiłki); 

✓ kierowanie uczniów na zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych; 

✓ współpracę z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły. 

 

Metody pracy: 

✓ warsztaty; 

✓ prezentacje multimedialne; 

✓ pogadanki; 

✓ prelekcje; 

✓ projekty; 

✓ dyskusje; 

✓ mini wykłady; 

✓ gry i zabawy. 

Model absolwenta 

 

Cele operacyjne programu (przewidywane efekty wdrażania programu): 

1. Kryterium efektywności działań wychowawczo -  profilaktycznych podejmowanych podczas 

programu będzie stopień opanowania przez ucznia następujących umiejętności: 

A/ w sferze społecznej uczeń: 

• zna swoje słabe i mocne strony, 

• potrafi nadawać komunikat „ja”, 

• potrafi asertywnie odmawiać, 

• ma poczucie własnej wartości, 

• potrafi współdziałać w grupie, 

• potrafi rozwiązywać konflikty i negocjować, 

• szanuje godność własną i cudzą, 

• bezpiecznie porusza się po drogach, 

• angażuje się w bezinteresowne działania na rzecz innych osób – wolontariat i czerpie z nich 

satysfakcję, 

• jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, 

• pracuje rzetelnie, na miarę swoich możliwości, 

• jest tolerancyjny, szanuje innych, jest wrażliwy na drugiego człowieka, 

• jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, 

• czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem Polski, Europejczykiem, 

• rozumie zasady odpowiedzialności prawnej i moralnej za swoje czyny, 

• zna i potrafi przestrzegać zasady bezpieczeństwa, 

• dostrzega złożoność problemów społeczno - politycznych w kraju, 

• szanuje różnice między ludźmi i uczucia innych, 

• zna i stosuje podstawowe zasady obowiązujące w kontaktach międzyludzkich, 

• prezentuje postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,  

a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 

B/ w sferze fizycznej (rozwój biologiczny) uczeń: 

• zna naturalne sposoby uzyskiwania zadowolenia z życia, 
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• dokonuje racjonalnych wyborów w sytuacjach ryzykownych, 

• dba o środowisko naturalne, 

• dba o zdrowie własne i innych, 

• kreatywnie i aktywnie organizuje czas wolny, 

• dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

• zna zasady racjonalnego odżywiania się i je stosuje, 

• unika zachowań ryzykownych. 

 

C/ w sferze psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny) uczeń: 

• poszukuje rozwiązań napotkanych problemów,  

• potrafi wybrać szkołę średnią uwzględniającą jego zainteresowania i możliwości, 

• osiągnął sukces na miarę swoich możliwości (np. naukowy, organizacyjny, sportowy, 

wychowawczy), 

• adoptuje się do nowych warunków, 

• radzi sobie ze stresem, 

• uczy sie ponoszenia odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie, 

• jest ciekawy świata, 

• realizuje swoje plany i marzenia, 

• posiada umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów, 

• posiada poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, 

• posiada umiejętność krytycznego i logicznego myślenia oraz rozumowania, argumentowania  

i wnioskowania, 

• docenia wartość wiedzy w rozwoju swoich umiejętności, 

• posiada odpowiedni do wieku zasób wiadomości i umiejętności pozwalających mu na bardziej 

uporządkowany sposób rozumienia świata, 

• samodzielnie organizuje sobie proces zdobywania informacji i jest wobec nich krytyczny, 

• potrafi umiejętnie wyrażać swoje emocje i uczucia,  

• cechuje go pozytywne myślenie, budowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie,  

• cechuje go umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, 

• utrzymuje dobre relacje z innymi,  

• potrafi dawać i przyjmować wsparcie.   

 

D/ w sferze kulturowej (rozwój moralny) uczeń: 

• ma poczucie narodowej tożsamości, dba o dobre imię Szkoły, 

• dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów, 

• reaguje na niegodne zachowanie rówieśników i dorosłych, w tym dyskryminujące innych, 

• zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne, narodowe, 

• potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o obowiązujący system wartości, 

• zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym, 

• ma szacunek do symboli narodowych, 

• wykazuje chęć poznania ojczystego kraju, 

• posiada kulturę osobistą,  

• jest gotowy do uczestnictwa w kulturze. 
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Treści wychowawczo - profilaktyczne 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Obszar Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

 

 
Zdrowie fizyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdrowie psychiczne 

- promocja zdrowia 

psychicznego 

i zapobieganie jego 

zaburzeniom.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju 

fizycznego. 

 

2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości  

o zdrowie własne i innych. 

 

3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne 

zdrowie.  

 

4. Kształtowanie świadomości własnego ciała  

z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych  

w okresie dojrzewania. 

 

5. Zapoznanie z zasadami higieny osobistej. 

 

6. Przygotowanie do podejmowania działań mających  

na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym 

i psychicznym. 

 

7. Uświadamianie znaczenia sportu, ruchu dla zdrowia   

i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

8. Uczenie zasad i podkreślanie roli prawidłowego 

odżywiania się. 

 

9. Uświadomienie wpływu przyrody na życie ludzi. 

 

10. Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych. 

 

11. Tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia.  

 

12. Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w nagłych wypadkach.  

 

 

 

1. Przekazywanie wiedzy i umiejętności przydatnych 

w osiąganiu dobrego samopoczucie psychicznego 

i w przezwyciężaniu nieuniknionych kryzysów 

życiowych. 

 

2. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby 

poprzez uświadamianie mocnych i słabych stron. 

 

3. Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości 

 

Dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

biologii, 

wychowania 

fizycznego, 

edukacji dla 

bezpieczeństwa 

higienistka szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

higienistka szkolna 
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Zapobieganie 

chorobom  

 i zaburzeniom 

psychicznym 

(nerwice, podatność 

na stres, choroby 

psychosomatyczne, 

anoreksja, bulimia) 

 

 

 

 

Zapobieganie 

uzależnieniu  

od środków 

psychoaktywnych 

(alkohol, nikotyna, 

leki, narkotyki, 

dopalacze) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapobieganie 

HIV/AIDS i innym 

chorobom 

przenoszonym 

drogą płciową 

 

poprzez świadome wyznaczanie sobie konkretnych 

celów krótko - i długoterminowych, rozwijanie 

umiejętności hierarchizacji zadań.  

 

4. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i w dążeniu  

do celu. 

 

5. Zwiększenie motywacji do pracy i osiągania lepszych 

wyników w nauce. 

 

6. Kierowanie się wartościami w podejmowaniu decyzji. 

 

 

7. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem 

i stresem. 

 

8. Kształtowanie umiejętności adekwatnego zachowania 

się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

 

9. Dostarczenie wiedzy na temat chorób 

cywilizacyjnych. 

 

1.  Wczesne rozpoznawanie objawów chorób i zaburzeń 

na tle psychicznym.  

 

2. Udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom i opiekunom  

w organizacji specjalistycznej pomocy.  

 

3. Dostarczanie wiedzy na temat chorób i zaburzeń na tle 

psychicznym. 

 

 

1. Uświadamianie uczniom konsekwencji 

psychologicznych i społecznych używania środków 

psychoaktywnych. 

 

2. Dostarczenie wiedzy na temat działania i skutków 

zdrowotnych używania środków psychoaktywnych. 

 

3. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za 

siebie, własne życie.  

 

4. Budowanie poczucia wartości własnej i stymulowanie 

rozwoju emocjonalnego. 

 

 

1.  Dostarczenie wiedzy na temat HIV/AIDS i dróg 

zakażenia oraz innych chorób przenoszonych drogą 

płciową. 

 

2.  Promowanie postaw wierności seksualnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

higienistka szkolna 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

higienistka szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

higienistka szkolna 
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3.  Promowanie postawy tolerancji wobec osób chorych 

na AIDS. 

 

4. Kształtowanie właściwych zachowań związanych  

z funkcjonowaniem jako istotą płciową. 

 

 

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych 
Relacje społeczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw 

społecznych 

1. Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia, członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju. 

 

2. Uczenie prawidłowej komunikacji i współdziałania     

w grupie. 

 

3. Utrwalanie zasad komunikacyjnych, uczenie nadawania 

komunikatu „ja”. 

 

4. Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania 

się w różnych sytuacjach życiowych. 

 

5. Ćwiczenie asertywnego odmawiania z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

 

6. Ćwiczenie uważnego słuchania, rozmawiania, 

zawierania kompromisów, rozwijanie empatii. 

 

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne 

słowa i czyny. 

 

8. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych i konfliktowych  

z wykorzystaniem technik mediacyjnych. 

 

 

Uczenie tolerancji i właściwych postaw w stosunku 

do osób niepełnosprawnych, starszych, odmiennych 

kulturowo i innych. 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 
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9. Szerzenie wśród młodzieży idei integracji – 

akceptowania niepełnosprawnych rówieśników jako 

równoprawnych członków grupy. 

 

10. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych oraz egoistycznych, 

 

11. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc.  

 

12. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności 

poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych 

oraz mienia szkoły. 

 

13. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd, 

a przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym. 

 

14. Propagowanie idei wolontariatu – rozwijanie 

odpowiedzialności za siebie i innych, zachęcanie 

do podejmowania działań mających na celu pomoc 

słabszym i potrzebującym. 

 

15. Rozwijanie samorządności uczniów. 

 

16. Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym – 

wspieranie uczniów mających trudności w nauce 

 i w przystosowaniu się w grupie. 

nauczyciele 

pedagog 

pracownicy 

obsługi 

 

 

 

 

 

Kultura – wartości, normy, wzorce zachowań 

Wartości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a 

także poszanowania innych kultur i tradycji. 

 

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, 

kulturowej, narodowej, regionalnej poprzez kontakt z 

wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją. 

 

3. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych, historii, rozwijanie 

postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 

4. Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, lokalnego. 

 

5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt 

z dziełami literackimi i wytworami kultury. 

 

6. Podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie 

zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

pracownicy obsługi 
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Wzorce 

zachowań 

 

zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. 

 

7. Ugruntowanie zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do 

krytycznego odbioru utworów literackich i innych 

tekstów kultury. 

 

8. Wskazywanie roli biblioteki (szkolnej, publicznej, 

naukowej i in.) oraz zachęcanie do podejmowania 

indywidualnych prób twórczych. 

 

1. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, 

niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego 

 i fizycznego, respektowanie ich praw, podejmowanie 

działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

2. Dbanie o kulturę słowa. 

 

B. Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw  

oraz pracy zespołowej. 

C. Uczenie odpowiedzialności za zbiorowość. 

 

D. Budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów. 

 

E. Wspomaganie działań służących kształtowaniu 

własnego wizerunku 

i otoczenia. 

 

F. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 

podtrzymywanie ciekawości poznawczej oraz 

motywacji do nauki. 

 

G. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy  

do rozwoju umiejętności. 

 

H. Podejmowanie działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań. 

 

I. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji 

w różnych formach ekspresji. 

 

J. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz 

umiejętności brania odpowiedzialności za swoje 

decyzje i działania. 

 

K. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

pracownicy obsługi 
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Bezpieczeństwo –profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Obszar Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Bezpieczeństwo  

w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo 

poza szkołą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne 

korzystanie  

z Internetu 

+ i masowych 

środków przekazu 

 

 

 

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami 

ewakuacyjnymi w szkole.  

 

2. Stosowanie zasad bezpiecznego poruszania                 

się po szkole. 

 

3. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych 

działań ludzi z zewnątrz. 

 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

odpoczynku między lekcjami.  

 

5. Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu              

i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

 

6. Nauka bezpiecznego i rozsądnego korzystania               

z narzędzi i urządzeń technicznych. 

 

7. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą         

„do”  i „ze” szkoły. 

 

1. Zaznajamianie i stosowanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, podróżowania, 

nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp. 

 

2. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka 

sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów 

niebezpieczeństwa. 

 

3. Zapoznanie z zasadami zapobiegania i przeciwdziałania 

sytuacjom problemowym. 

 

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń  

i właściwego zachowania się w sytuacjach 

niebezpiecznych. 

1. Nauka bezpiecznego korzystania z technologii 

multimedialnych.  

 

2.   Dostarczanie wiedzy na temat uzależnień od Internetu 

 i form pomocy.  

 

3. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania  

z mediów i prasy. 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

pracownicy obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

pracownicy obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 
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Przeciwdziałanie 

agresji, przemocy, 

nietolerancji  

i zachowaniom 

dyskryminacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie 

zachowaniom 

świadczącym o 

demoralizacji  

(wagary, 

kradzieże, rozboje 

itp.) 

 

 

4.  Nabywanie umiejętności rozpoznawania zagrożenia.  

 

5. Informowanie uczniów  i rodziców  o konsekwencjach 

prawnych grożących w przypadkach stosowania 

cyberprzemocy.   

 

1. Wskazanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami 

nacisku/ presji grupy.  

 

2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą 

agresją. 

 

3. Uświadamianie konsekwencji prawnych, 

psychologicznych i społecznych stosowania przemocy. 

 

4. Nauka rozwiązywania konfliktów metodą negocjacji. 

 

5. Eliminowanie agresji z życia szkoły poprzez 

doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych. 

 

6. Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym 

wspierania uczniów mających trudności w nauce  

i w przystosowaniu się w grupie. 

 

7. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz 

umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowania 

się w sytuacjach konfliktowych i problemowych. 

 

8. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole. 

 

 

 

1.  Uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych, 

psychologicznych i społecznych stosowania zachowań 

świadczących o demoralizacji. 

 

 2. Zwiększenie motywacji do nauki i osiągania lepszych 

wyników. 

 

3.  Rozwój zdolności i umiejętności planowania celów 

życiowych.  

 

4.  Kierowanie się wartościami w podejmowaniu decyzji. 

 

5.  Stały monitoring i kontrolowanie obecności uczniów    

na zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

pracownicy obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 
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Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych – zgodnie z procedurami 

 

 

 

Ewaluacja 

 

 A.   Kryterium zgodności:  

- zgodność efektów programu z założonymi celami,  

- zgodność celów programu z potrzebami (adresatów programu, środowiska lokalnego) -  

zgodność   wiedzy   i   umiejętności   nabytych   przez   uczestników   programu   

 z zaplanowanymi w programie. 

 

B.   Kryterium efektywności:  

- zmniejszenie ilości zachowań (dysfunkcyjnych, ryzykownych) u uczniów,  

- wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp. 

 

C.   Metody zbierania informacji: obserwacja,  analiza   odpowiednich   dokumentów  szkolnych,  

analiza   osiągnięć   uczniów, wywiady, metoda dialogowa itp., badania ankietowe, 

wypracowania uczniów, itp.   

 

D.  Opracowanie i prezentacja wyników badań. Dokonywane okresowo, przynajmniej raz w roku,  

na zakończenie roku szkolnego.   

 

 

 Opracował Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w składzie: 

przewodnicząca - Iwona Marczyńska 

członkowie: Bożena Smoleń, Maria Zdebska, Marzanna Matysek 
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 Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 77 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie: 

 - przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 26.09.2019 r. 

-  przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 12.09.2019 r. 

 

Rada Rodziców        Rada Pedagogiczna 
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Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

 

 Integralną częścią Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego są procedury 

postępowania w sytuacjach kryzysowych, których wdrażanie dotyczy wszystkich podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację programu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej 

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem).  

 
Działania interwencyjne 

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji,  nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, 

a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to 

postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako 

przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora 

lub policję. 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 
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4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia 

w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go 

do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża 

życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu 

nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na 

czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli 

uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to 

dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty 

ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej 

instytucji. 

 

III.  W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a.  Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy. 

b.  Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję. 

c. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

a.   Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

b.  O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

c.  W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
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przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

d. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

V. Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat. 

VI.   Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po 

ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

VII.    Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 

ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 

 VIII. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

- ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

- powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

- niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu 

znana, 

- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża 

i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

IX.    Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

- udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

- powiadomienie rodziców ucznia, 

- niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 

X.  W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 

na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów 

i wezwać policję  tel. 997 lub 112. 
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ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN Szkoły Podstawowej nr 77 w Krakowie  

Wskazówki dotyczące zachowania osób funkcyjnych i wszystkich pracowników  

w związku z zaistnieniem sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi,  

w tym zasady alarmowania o zdarzeniu  

(opracowane na podstawie materiałów Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy oraz Komendy Stołecznej Policji). 

 

 

DEFINICJE: 

NAPASTNIK: osoba posługujący się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby 

znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.  

ALARM: sygnał dźwiękowy informujący o wtargnięciu napastnika na określony teren,  

do obiektu lub budynku.  

ALARMOWANIE: działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału  

do wszystkich osób pozostających na terenie szkoły o wystąpieniu sytuacji kryzysowej – 

wtargnięciu uzbrojonego napastnika.  

FORMA ALARMU: seria kilku sygnałów dźwiękowych.  

ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH: syrena, dzwonek (ręczny, elektryczny), 

gwizdek, megafon, radiowęzeł, itp.  

ODWOŁANIE ALARMU: wyłącznie przez osobę funkcyjną bezwzględnie po kontakcie  

i w uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na miejscu zdarzenia.  

POWIADAMIANIE: przekazywanie przy użyciu wszelkich dostępnych środków informacji 

mających na celu poinformowanie właściwych służb i osób pozostających w strefie 

zagrożonej o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu.  

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych 

środków. 

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW 

ALARMOWANIA:   

1. Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie szkoły nadzór sprawują 

osoby funkcyjne. 
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2.  Sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą syren alarmowych: mechanicznych i 

elektronicznych - 5 jednosekundowych sygnałów dźwiękowych. Syreny 

rozmieszczone są w punktach, z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności 

na terenie danej szkoły (zaleca się, aby dźwięk syren alarmowych wyróżniał się tonem 

od dzwonka szkolnego, tym samym był jednoznacznie identyfikowany, jako sygnał 

alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły). 

3. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane wyłącznie 

w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. 

4. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego,  

w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego 

napastnika na teren szkoły, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych 

do tego pracowników szkoły, wówczas, gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie 

miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić lub taką 

informację  

o zagrożeniu otrzymał. 

 

 

ZADANIA OSÓB FUNKYCJNYCH NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA: 

 

• systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym 

napastnikiem,   

• sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim 

pracownikom, czy klucze od drzwi ewakuacyjnych są w miejscu wyznaczonym, itp.), 

• wyznaczenie kierunku/drogi ewakuacji – najlepiej od tej strony budynku, która nie 

posiada okien lub znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego 

budynku,   

• w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca do 

schronienia się, zabarykadowania (zaleca się, by odpowiednie pomieszczenia 

posiadały grube ściany, pełne i otwierające się na zewnątrz drzwi oraz były 

wyposażone w środki pierwszej pomocy – apteczki, środki łączności dające 

możliwość przesłania informacji na zewnątrz),   

• wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia,  

w miejscu niewidocznym z okien szkoły,  
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• wyznaczenie, co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach szkoły  

(5 jednosekundowych sygnałów dźwiękowych),  uwzględniając sposoby alarmowania, 

gdy nie ma zasilania tj. ustalenie hasła- „NAPASTNIK”,  

• zabezpieczenie sygnałów dźwiękowych modulowanych sprężonym powietrzem, 

• organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek 

ataku napastnika oraz ćwiczeń, bądź instruktaży dla pracowników szkoły i uczniów, 

• ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów 

sytuacyjnych szkoły.  

 

POWIADAMIENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH PO WTARGNIĘCIU 

UZBROJONEGO NAPASTNIKA: 

 

1. Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po 

zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:   

• miejsce zdarzenia, 

• rodzaj zdarzenia, 

• informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, 

• liczbę napastników, 

• opis wyglądu napastników, 

• ilość i rodzaj broni, 

• liczbę ofiar i gdzie je widziano, 

• imię i nazwisko zgłaszającego, 

• numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, 

• najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia. 

 

Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, 

wykonania polecenia/instrukcji, dodatkowych informacji, które w miarę możliwości 

należy podać.  

2. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 

112 lub 997.  

3. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe 

informacje, tj.:   
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• ile osób opuściło budynek, 

• ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach, 

• pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, 

• gdzie ostatnio był widziany agresor,  czym przyjechał lub skąd przyszedł 

napastnik. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE SZKOŁY 

NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA: 

1. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.  

2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła 

zagrożenia.  

 

W przypadku zarządzenia ewakuacji:   

• zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

• korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

• nie korzystaj z wind, 

• po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, 

zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z 

przodu.  

Podczas ewakuacji:   

• zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 

• udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie 

ma to wpływu na własne bezpieczeństwo,   

• ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 

• w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź 

uczniów do innego wcześniej ustalonego obiektu.  

 

3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:   

• zamknij drzwi, 

• zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 

• wyłącz wszystkie światła, 

• wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,  
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• połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,   

• zachowaj ciszę, 

• jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym, 

• nie otwieraj nikomu drzwi –służby ratownicze zrobią to same. 

 

 Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować  

w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone  

w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem –WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć 

walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.  

4. Podczas działań służb ratowniczych:   

• zachowaj spokój, 

• stosuj się do wszystkich poleceń służb, 

• nie trzymaj nic w rękach, 

• nie zadawaj pytań podczas ewakuacji, 

• unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp., 

• poddaj się kontroli bezpieczeństwa, 

• jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je 

służbom ratowniczym. 

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM 

„ZASAD ALARMOWANIA I POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WTARGNIĘCIA 

NAPASTNIKA”: 

 

• zapoznanie się z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów 

alarmowych, numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych,   

• ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania  

i powiadamiania oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w danej szkoły, 

• dysponowanie numerami telefonów do kierownictwa szkoły (dyrektora, 

wicedyrektora, sekretariatu oraz innych osób funkcyjnych),   

• okresowe zapoznawanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji oraz 

innymi instrukcjami i planami dotyczącymi m.in. rozmieszczenia głównych 

wyłączników energii elektrycznej, hydrantów, systemów alarmowych oraz 
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posiadanie umiejętności posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji 

kryzysowej.  

 

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:  

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

999 – Pogotowie Ratunkowe  

998 – Straż Pożarna  

997 – Policja  

992 –Pogotowie gazowe 

 


